
 

 

 
06 / 07 / 2011 

MIQUEL VALLS PRESIDEIX LA PRIMERA REUNIÓ 

DEL NOU CONSELL DE LA DELEGACIÓ DE LA 

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA AL VALLÈS 

ORIENTAL  
 
 

• En el Consell de la Delegació, s’ha cercat la representació d’empreses significatives 

de la comarca, de diferents sectors i mides 

 

S’ha reunit per primera vegada el nou Consell de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra 

de Comerç de Barcelona sota la presidència de Miquel Valls. El Consell de la Delegació està 

presidit per Rosa Maria Lleal de Lleal, S.A. i en formen part els següents empresaris i 

empresàries: Carles Ayats d’ Espai Esport Wellness, S.L.; Xavier Domenech de Compañía 

Maquinaria 93, S.A.; Fernando Espona de Productos Alimenticios Gallo, S.L.; Anna Maria 

Fortuny de Girona 34 Notaris CB; Jordi Pursals d’Edv Packaging Solutions, S.A.; Carlos 

Ventós de Lucta, S.A. i Francesc Sagalés de l’Empresa Sagalés, S.A., en representació de 

l’Agrupació d'Industrials del Baix Vallès. 

 

S’ha tingut en compte la representació d’empreses significatives del conjunt del Vallès Oriental, 

de diferents sectors i mides, a l’hora de configurar el Consell de la Delegació. Els membres del 

Consell tindran per funció proposar les mesures que considerin convenients en benefici de 

l’interès general de les empreses de la comarca. S’implicaran en les diferents àrees d’actuació 

de la delegació, impulsant la internacionalització de les empreses i promovent aliances amb 

les institucions públiques per sumar en favor de les empreses de tots els municipis.  

   

El consell de la delegació està constituït per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a 

municipis de l'àmbit territorial de la delegació corresponent. Estan designats pel Ple de Cambra, 

a proposta del seu Comitè Executiu. Per la seva banda, la presidenta del Consell de la 

delegació ha estat nomenada pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest 

càrrec de confiança de Presidència s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per 

cessament anticipat).  

 

 

 

Sala de Premsa virtual de la Cambra:  

   http://premsa.cambrabcn.org/ 

 
Imatges, referències i estudis: 

   http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/ 

   http://delicious.com/cambrabcn/ 

 http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 


